
Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq 
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur 

, 
~L / "1= re '~' " T 

GOVERNMENT OF GREENLAND 

Medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit 

Besvarelse af § 37 spørgsmål 2018-170 om lufthavnspakken 

Kære Aqqaluaq B. Egede 

Tak for de fremsendte spørgsmål, som du har sendt i medfør af § 37 i 
Forretningsordenen for Inatsisartut. Spørgsmålene gengives enkeltvis nedenfor, 
efterfulgt af en besvarelse. 

1. Er Naalakkersuisut enige med Økonomisk Råd 
garantistilleIse? 

dets anbefaling vedr. 

Svar: Naalakkersuisut er ikke af den opfattelse, at Økonomisk Råd i sit notat af maj 
2018 fremkommer med en egentlig anbefaling i forhold til garantistilleise. 
Naalakkersuisut forstår Økonomisk Råds notat således, at der heri gøres opmærksom 
på, at den valgte organisering med 100 % selvstyreejerskab af lufthavnene medfører at 
Landskassen tilsvarende påtager sig 100 % af risikoen ved projekterne, ligesom 
Landskassen tilsvarende opnår 100 % af de fordele, der er forbundet med projekterne. 

I den forbindelse skal nævnes, at garantistilleisen i sig selv ikke belaster Landskassen 
mere end et lån til Kalaallit Airports NS uden garanti ville gøre. Det skyldes, at Kalaallit 
Airports NS er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre, hvorved ethvert lån, der optages i 
selskabet, ultimativt belaster Landskassens samlede kreditværdighed. Det afgørende er 
derfor gennem et grundigt analysearbejde at sikre, at der med de valgte projekter er 
skabt tilstrækkelig sikkerhed for, at disse på kort og lang sigt er budgetøkonomisk og 
samfundsøkonomisk rentable. 

Landskassegarantien foreslås stillet alene med det formål, at give Kalaallit Airports NS 
de bedst mulige lånevilkår hos långiverne. 

2. Hvornår opgav Kaalallit Airports at finde investorer, der ikke kræver 
garantistilleIse til finansiering af lufthavnspakken? 

Svar: De hidtidige indikationer viser, at en garanti vil kunne medføre lavere renter og/ 
eller lempeligere vilkår for de optagne lån. Kalaallit Airports NS har således ikke opgivet 
at finde finansieringskilder, der ikke kræver garantistilleise. Men det er Naalakkersuisuts 
opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at yde en landskassegaranti til gengæld for 
en forbedring af vilkår på de optagne lån. 

Med tekstanmærkning nummer 4 til hoved konto 10.13.11 Kontante udgifter til 
aktieselskaber på Finanslov for 2018 er Naalakkersuisut med Inatsisartuts Finans- og 
Skatteudvalgs forudgående godkendelse bemyndiget til at stille garantier for lån på op til 
2,0 mia. kr. Denne hjemmel giver mulighed for at Kalaallit Airports NS under deres 
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aktuelle afdækning af det finansielle lånemarked kan lade markedet det vide, at der 
potentielt vil kunne stilles garanti ydet af Landskassen for de optagne lån. 

3. Er Naalakkersuisut tilfredse med Kaalallit Airports arbejde i forhold til at finde 
risikovillige investorer? 

Svar: Ja. Naalakkersuisut har tiltro til at selskabets ledelse gør et professionelt stykke 
arbejde i at få afdækket mulige finansieringskilder, som er en del af ledelsens ansvars
og kompetenceområde. 

4. Kan Naalakkersuisut oplyse, hvilke af Selvstyrets aktieselskaber, der har 
garanti til optagelse af lån fra Selvstyret? 

Svar: Der er ikke stillet garantier for lån optaget af andre af Selvstyrets aktieselskaber. 

Jeg håber, at det ovenstående besvarer dine spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

2 


